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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedas (toliau – logopedas), kodas 

235202, yra pedagoginis darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą Vilkaviškio vaikų lopšelio-

darželio „Eglutė“ (toliau – darželis) ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 

4. Pareigybės pavaldumas – logopedas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. Skiria pareigoms ir atleidžia iš jų direktorius. Jo veiklą koordinuoja ir prižiūri direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI LOGOPEDUI 

 

5. Logopedas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją; 

5.2. privalo gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius; 

5.3. išmanyti ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus; 

5.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, turinčiais kalbos sutrikimų ir 

bendradarbiauti su auklėtojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir 

kitų įstaigų darbuotojais; 

5.5. išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, darželio nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

LOGOPEDO FUNKCIJOS 

 

6. Logopedas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius darželyje ar, esant žymiai ribotam ugdytinio 

mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, ugdytinio namuose. 

6.2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų, sąrašą ugdytinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę 

(logopedo) pagalbą, suderina su Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT) ir teikia 

tvirtinti darželio direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia darželio vaiko gerovės komisijai. 

6.3. Bendradarbiaudamas su auklėtojais, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ŠPT specialistais, numato 
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specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus, uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. 

6.4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinio / 

ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą. 

6.5. Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. 

6.6. Padeda auklėtojams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė 

pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones. 

6.7. Padeda auklėtojams rengti ugdytinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

ugdymo programas. 

6.8. Konsultuoja auklėtojus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos 

mokiniams teikimo klausimais. 

6.9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese 

specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų lavinimui. 

6.10. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus. 

6.11. Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje. 

6.12. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darželio vidaus 

kokybės įsivertinimo vykdyme, bendruomenės talkose ir kt.  

6.13. Taiko savo darbe logopedijos naujoves. 

6.14. Šviečia darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar 

sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagogikos pagalbos teikimo klausimais, 

formuoja darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių ugdytinius. 

siūlo savo individualias programas, parinktus pedagoginės veiklos būdus ir formas. 

6.15. Tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

7. Logopedas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą bei patyčias darželyje. 

_____________________________________ 


